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BUN/2017:590

Barn- och
utbildningsnämnden

Medborgarförslag - Återgå till 15 timmar per vecka
för barn i förskola vars föräldrar är arbetssökande
(KSKF/2017:643)

Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Ett medborgarförslag om att återgå till 15 timmar per vecka för barn i förskola vars
föräldrar är arbetssökande, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 november
2017. Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslog att medborgarförslaget skulle överlämnas till barnoch utbildningsnämnden för beslut vilket också Kommunfullmäktige beslutade den 23
november 2017.
Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda
barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet
(Skollagen 8 kap 2§)
I skollagen står även att barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års
ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.”
(Skollagen 8 kap 6§.)
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2016-09-15 § 56 i ärende BUN/2015:247:
1.

Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att från och med 2018
utöka nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka för barn till
arbetslösa och föräldralediga i både kommunala och fristående förskolor i
Eskilstuna under förutsättning att barngruppernas faktiska storlek och andelen
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utbildad personal inte påverkas negativt samt att förslaget finansieras fullt ut
genom förstärkt budgetram för förskolan.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att från och med 2018
avsätta medel för att utöka nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25
timmar/vecka för barn till arbetslösa och föräldralediga för både kommunala och
fristående förskolor i Eskilstuna.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda hur stor del
av budgetramen för förskolan som ska vara strukturtillägg samt vilka kriterier som
ska ligga till grund för strukturtillägg.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att revidera kö- och
avgiftsreglerna.

Fullmäktige beslutade därefter 2017-02-09 § 15 i ärende KSKF/2016:510:
1. Från 2018 utökas nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka för
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Beslutet gäller för både
kommunala och fristående förskolor i Eskilstuna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera de ekonomiska ramarna till
förskolan från 2018 för att utöka nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25
timmar/vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för både
kommunala och fristående förskolor i Eskilstuna.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera kö- och avgiftsreglerna.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stor del av budgetramen för
förskolan som ska vara strukturtillägg samt vilka kriterier som ska ligga till
grund för strukturtillägg.
5. Barngruppernas faktiska storlek påverkas inte negativt och andelen utbildad
personal bibehålls. Förslaget finansieras fullt ut genom förstärkt budgetram för
förskolan.
I utredningen inför beslutet lyftes bland annat att en utökning av tiden i förskolan för
barn som idag enbart har rätt till de lagstadgade 15-timmarna/vecka syftar till att ge
barn fler tillfällen att i samspel med andra barn och vuxna på förskolan stimuleras i sin
utveckling och sitt lärande. En utökning av tid kan också motverka ett utanförskap
och det ger positiva signaler till vårdnadshavare att förskolan är det första steget i
skolväsendet.
Att ge alla barn som går i Eskilstunas förskolor större möjlighet till utveckling och
lärande genom mer tid på förskolan, bidrar på sikt till kommunens mål, höjd
utbildningsnivå.
Sammantaget innebär det att medborgarförslaget bör avslås.
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Ulrika Adamsson
Tf. Skolchef för förskolan

________
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